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ציוריה המוקדמים של הילה שפיצר נוצרו בעקבות פנייתה לזרים גמורים, באמצעות אתר תיירות 
היא  בתים של זריםאירוח קצר שתכליתו ציור. סדרת העבודות  -שיתופי, בבקשה בלתי שגרתית 

תולדה של אותן "פגישות עיוורות" עם בתים וחיים של אחרים. במפגשים אינטימיים אלו פתחו 
אנונימית שגבולותיו ברורים והוא -המארחים את ביתם ועולמם הפנימי בפניה, באקט של חשיפה

, שבה הילה אל טריטוריה זה הבית שלי -ונה בסדרה תחום במעשה האמנות ותו לא. בעבודה האחר
 ביתה שלה, והיא מתבוננת בו במבט מחודש, מפויס.  -מוכרת 

, חושף את נקודת מחלון המטבח החוצה -ביתה הפרטי חוזר כמושא הציור בטריפטיכון אשר שמו 
ן החוץ המבט בתהליך היצירה, השונה בתכלית מזו של הצופה. מבטו של זה מקוטע, מציצני, מ

אל פנים הבית. הצופה נדרש להתבוננות ממושכת, מעמיקה וסבלנית, דרכה יתוודע לעושר 
הצבעים, הפרטים והחפצים, שהם מכלול חייה. אלו, נטולי היררכיה קומפוזיציונית, חולקים 

בציור ובחיים. השפה האמנותית הייחודית של הילה מתאפיינת  -מישור אחד, ומידת חשיבות זהה 
ועיוות פרספקטיבות בניסיון להעביר אל הבד כל מה שהמוח האנושי ועינה של המצלמה בריבוי 

תקרה, ריצפה, קירות ונוף, הנראה מבעד לחלון. פנים וחוץ מתמזגים לישות  -מסוגלים לקלוט 
שטיח צמר צבעוני ומרבד דשא ירוק, לובן ניאון בוהק לצד אלומות אור ירח צהבהבות.  -אחת 

ין פאזל, עשוי אריחי קנבס ריבועיים, המצריך מלאכת הרכבה. חלוקת הציור העבודה בנויה כמע
לריבועים מקורה בהחלטה שלא "להתחייב" ולא לכפות על הציור את שטחו של הקנבס, מוגבל 
וידוע מראש. זהו ציור דינמי, מודולרי, פתוח לאפשרות (גם אם מדומיינת) של הרחבה, שינוי 

בעבודותיה מרבה הילה לחקור את היחסים בין פנים לחוץ.  וארגון מחודש של חלקי הציור.
כפרט במכלול החפצים ביטוי ליחסים אלו מצוי בטיפול שהיא מעניקה למפת העולם, המופיעה 

פירוק והרכבה, מציעה מבט בהשטחה, ב שמהותה נעוצה, אך גם כאובייקט נפרד. המפה, בבית
בציוריה של הילה, ככל שיתקרב הצופה  מרוחק, ממעוף הציפור, על ימים ויבשות. אולם כמו

 ויצלול אל תוך כתמי הצבע, יתוגמל בגילוי בלתי פוסק של פרטי פרטים. 
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